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Bakgrund och organisation
Stockholms läns landsting, Huddinge och Botkyrka kommuner initierade år 2005 ett samarbete för att
stötta utvecklingen av den regionala kärnan Flemingsberg i mer organiserad form. Ett Utvecklingsprogram togs fram i dialog med de lokala aktörerna i området. Utvecklingsprogrammet antogs av fullmäktige i Stockholms läns landsting samt i Huddinge och Botkyrka kommuner 2007. Dessutom togs
ett Handlingsprogram fram med förslag på genomförandeinriktade åtgärder som bygger på Utvecklingsprogrammets förslag.
Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg har nära koppling till flera parallella
utvecklingsprocesser i Stockholmsregionen inklusive planeringen av Nya Karolinska (NKS) och
Stockholms nya sjukhusstruktur (3S), arbetet med att utarbeta förslag till regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen (RUFS 2010), Södertörnssamarbetet och Stockholms stads arbete med Vision
2030 och en ny översiktsplan, som bland annat bygger på Söderortsvisionen.
Organisationen i perioden 2005-2008 har bestått av politisk styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupp.
Gemensamt arbete sker även i en Marknadsgrupp.
- Den politiska styrgruppen har haft fyra representanter från landstinget, varav en ordförande och
två representanter vardera från Huddinge och Botkyrka. Smärre justeringar av gruppens sammansättning gjordes efter valet 2006. För närvarande är trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm
ordförande i den politiska styrgruppen.
- Ledningsgruppen har bestått av landstingsdirektören, ordförande, regionplanedirektören samt
kommundirektörerna i Huddinge och Botkyrka. Vid olika tillfällen har representanter från högskolorna samt SL, Banverket och Vägverket inbjudits för att bredda dialogen. Ledningsgruppen har
emellertid breddats enligt den utvecklade organisationen, se mer nedan.
- Arbetsgruppen har inkluderat tjänstemän från Regionplane- och trafikkontoret, som också har stått
för sekretariatsfunktioner, Landstingskontoret samt Huddinge och Botkyrka kommuner. Arbetsgruppen, som arbetat med stöd av konsult, har tagit fram kunskapsunderlag och programförslag
samt arrangerat möten, seminarier och studiebesök i Kista och Göteborg samt en studieresa till
Montréal och Toronto vintern 2008, i vilken även representanter för högskolorna och FoUverksamheter i Flemingsberg deltog.
- Kommunikationsgruppen inkluderar en representant från vardera Landstinget, Huddinge och Botkyrka kommuner med informationschefen i Huddinge som ordförande.
- Marknadsgruppen inkluderar kommunikationsgruppen samt större aktörer i Flemingsberg.
Den politiska styrgruppen har beslutat utveckla organisationen för den regionala kärnan Flemingsberg
och bedömt att det är särskilt viktigt att bredda partnerskapet med tunga aktörer som är verksamma i
Flemingsberg – en insikt som bekräftades på den nyligen genomförda studieresan till Montreal och
Toronto. Ledningsgruppen har därför utvidgats med en representant på hög nivå från vardera Karolinska Institutet, Tekniska Högskolan och Södertörns Högskola. Dessutom har SLL bytt representant
från Regionplandirektör till FoUU-direktör.
En utvecklingsdirektör har tillsatts som ska företräda hela organisationen för Flemingsbergs utveckling. Utvecklingsdirektören, som av praktiska skäl anställts i Huddinge och har sin arbetsplats i Flemingsberg, ska arbeta för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg och vara organisationens
ansikte utåt. I samband med dessa förändringar avvecklas arbetsgruppen. På sikt kommer samarbete
också att sökas med den privata sektorn för att få full kraft i utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg.
Arbetet har hela tiden finansierats gemensamt av huvudpartnerna Landstinget, Huddinge och Botkyrka. En del marknadsföringsinsatser har haft en bredare finansiering med stöd av tunga aktörer som är
verksamma inom området.
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1. Högre utbildning och forskning
Flemingsbergs unika koncentration av högre utbildning inom flera olika discipliner ger mycket goda
förutsättningar att etablera tvärvetenskapliga kontakter och att kombinera utbildningsvägar och forskningskompetenser.
Tre huvuduppgifter har identifierats för Flemingsbergs ledning (Utvecklingsprogrammet s. 18):
1.1 stödja de akademiska verksamheterna inför forskningspropositionen 2008 genom att:
a. ta fram en sammanhållen vision som vägledning för framtida utvecklingssatsningar i Flemingsberg,
b. möta näringslivets krav på en mer utvecklingsinriktad kompetens- och verksamhetsmiljö i Flemingsberg och
c. få acceptans för slagkraftiga, uthålliga och temaöverskridande högskolesatsningar i Flemingsberg.
1.2 Utveckla nätverk och kontakter för att underlätta för befolkningen i de egna kommunerna att dra fördel av
utvecklingen i Flemingsberg genom att:
a. samarbeta med skolor, näringsliv och arbetsmarknadsaktörer som stimulerar unga till studier och kunskapsbaserat entreprenörskap
b. underlätta för lokala företag att dra nytta av resurser och marknadspotentialer i Flemingsberg
1.3 Förmedla kontakter och främja kunskapsöverföring som underlättar för företag och verksamheter att dra nytta
av den unika resurs som vetenskapsmiljöerna vid högskolor, universitet och forskningsorgan i Flemingsberg representerar.

Karolinska Institutet i samarbete med
Karolinska universitetssjukhuset
Karolinska Institutet
Karolinska Institutets utbildning och forskning sker i huvudsak på KI Campus Solna och KI Campus
Huddinge. Majoriteten av studenterna genomgår också delar av sin utbildning inom vården, främst på
Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset eller S:t
Eriks Ögonsjukhus. KI har ca 6000 studenter (2006), 2081 Aktiva doktorander (2006), 3 941anställda
= 3 608 heltidstjänster varav 1200 i Flemingsberg (2006), FoU: ca 670 milj. kr (2006)
30 procent av forskningen, 60 procent av utbildningen bedrivs i Flemingsberg.
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Karolinska universitetssjukhuset

Nybörjarutbildningar

Den 1 januari 2004 bildades Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheterna vid Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska
Sjukhuset slogs då samman till en gemensam
organisation.

Arbetsterapeut
Audionom
Biomedicin
Biomedicinsk analytiker
Folkhälsovetenskap
Logoped
Läkare
Medicinsk informatik
Optiker
Podiatri
Psykolog
Röntgensjuksköterska
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Tandhygienist
Tandläkare
Tandtekniker

Karolinska Universitetssjukhuset har i dag
cirka 1 600 vårdplatser. Cirka 104 000 vårdtillfällen produceras per år varav ca 6 000 är vårdtillfällen som härrör från utomläns- eller utlandspatienter.
Vidare har Karolinska ca 1,5 miljoner besök
varav ca 48 000 besök är utomläns - eller utlandspatienter. På sjukhuset verkar cirka 2 100
forskare och drygt 190 medarbetare disputerar
varje år. FoUU-organisationen har ett nära
samarbete med Karolinska Institutet.

Forskning och forskarutbildning
Cancer
Cirkulation och respiration
Endokrinologi och metabolism
Infektion
Inflammation och immunologi
Neurovetenskap
Vävnad och rörelse
Folkhälsovetenskap och internationell hälsa
Reproduktion, tillväxt och utveckling

Institutioner vid KI Campus Huddinge
med Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge samt Södersjukhuset
Biovetenskaper och näringslära
Laboratoriemedicin
(Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset )
Medicin, Huddinge
Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Odontologi

Kontakt och ytterligare information
Rune Fransson
E-Post: rune.fransson@ki.se
Tel. 08-524 865 65
www.ki.se

Bild 1 Institutioner vid KI; Campus Huddinge
med Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge samt Campus Solna med Karolinska universitetssjukhuset Solna
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Nya Karolinska Sjukhuset (NKS)
Landstingsfullmäktige har fattat beslut om att
bygga ett nytt universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna. NKS-projektet syftar till att uppföra ett helt nytt universitetssjukhus klart för
inflyttning senast mellan 2013 och 2015 på
Karolinskas område i Solna. Landstingsstyrelsen ansvarar för planering och genomförande
av byggnation av och verksamhetsinnehåll.
Senast den 31 december 2010 ska förslag till
verksamhetsinnehåll för det nya sjukhuset samt
eventuella verksamhetsmässiga konsekvenser
för övriga delar av hälso- och sjukvårdsorganisationen redovisas.

Konst, kultur och ekonomi,
Kultur, samhälle och historia
Logistik och ekonomi
Lärarutbildning
Management med IT,
Medicinsk geografi, Medicinteknisk ekonom,
Medier
Miljö och utveckling,
Molekylär biologi
Naturvetenskapligt basår
Politik, ekonomi och organisation
Retorik
Språk, kultur och marknad
Östersjöregionen
Turism
Utveckling och internationellt samarbete

Särskilt starka forskningsområden
Östersjö- och Östeuropaforskning
Samtidshistoria
Institutionell förändring i det moderna samhället
Interreligiösa relationer
Genusstudier
Kritisk kulturteori och estetik
Miljövetenskap
Biovetenskap

Bild 2 Nya Karolinska Solna ska uppföras genom funktionsupphandling i "Offentlig Privat
Samverkan", en så kallad OPS-upphandling
Illustration White arkitekter

Kontakt och ytterligare information
Lennart Persson
E-Post: lennart.persson@sll.se
Tel. 08- 737 4558
www.webbhotell.sll.se/nks/

Kontakt och ytterligare information
Anthony Wright
Dekan naturvetenskap
E-post: anthony.wright@sh.se
Tel. 08-608 47 08
Christine Bladh
Dekan humaniora/samhällsvetenskap
E-post: christine.bladh@sh.se
Tel. 08-608 41 99

Södertörns Högskola
Humaniora, samhällsvetenskap, teknik
och naturvetenskap
Södertörns högskola har över 12 000 studenter.
2007 hade högskolan 45 professorer och 100
doktorander och 2009 beräknar högskolan att
ha 75 professorer och 130 doktorander. FoU:
ca 325 miljoner kronor (beräknat 2008) varav
Östersjöstiftelsen ca 280 miljoner kronor.

Björn Sandahl
Kanslichef
E-post: björn.sandahl@sh.se
Tel. 08-608 41 50
www.sh.se

Utbildningsprogram (exempel)
Biologi
Ekonomi
Entreprenörprogrammet,
Estetikprogram
Europaprogram
Geografi
Interkulturell lärarutbildning
Internationell migration och etniska relationer
IT, medier och design
Journalistik
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sjukdomar, internationell hälsa, åldrande, folkKTH- Skolan för Teknik och
hälsa
Hälsa
8 professorer och ca 130 studenter finns vid
KTH Syd, Campus Flemingsberg. KTHs verksamhet i Flemingsberg startade under 2002.
Våren 2003 startade KTH en högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik, i samarbete
med Karolinska Institutet (KI) och nu har även
en civilingenjörsutbildning i ämnet startat.
Även denna utbildning ges i samarbete med KI
och många av lärarna kommer också från det
medicinska universitetet. Medicin teknik är ett
mycket brett och tvärvetenskapligt ämne som
är ett svar på det ökande teknikinnehållet i
sjukvården men även en växande svensk medicinteknisk industri.
Kurser
Digitalteknik,
Mikrodatorteknik,
Datakommunikation och nätverk,
Introduktionskurs i kemi,
Biologisk kemi,
Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion
Medicinsk översiktskurs inkl medicinsk apparatur
Informationsteknik och ingenjörsmetodik
Matematik
Ekonomi och organisation,
Programmering,
Matematisk statistik
Ellära och elektronik
Telekommunikation
Fysik,
Kemi,
Teknisk bastermin

Bild 3 Södertörns högskola samt Karolinska
universitetssjukhuset sjukhuset

Centrum för Biovetenskaper, centrum för Oral
Biologi lokaliserade i Flemingsberg.
Karolinska Institutets vision är att vara Europas ledande medicinska universitet samt Nordens ledande innovationscentrum inom livsvetenskaper år 2010. Målet är att till jubileumsåret 2010 öka den totala omsättningen till
5 miljarder kronor.

Kontakt och ytterligare information
Folke Snickars
E-Post: folke.snickars@infra.kth.se
Tel. 08-790 79 09
http://www.kth.se/sth/

Forskning
Karolinska Institutet
600 forskargrupper täcker alla medicinska
områden, 4 000 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter, Nordens största medicinska bibliotek. 40 nya bolag inom Life Scienceområdet via KIs innovationssystem. Drygt
hälften av forskningen finansieras via externa
anslag. Karolinska Institutet får mest externa
forskningsanslag av alla svenska universitet.
Profilerade forskningsområden: cellterapi,
hjärnforskning, infektion och immunologi,
cancer, inflammation och allergi, metabola

Bild 4 KI avgör vem som ska få nobelpriset i
medicin (Nobelprismedaljen)

Kontakt och ytterligare information
Rune Fransson
E-Post: rune.fransson@ki.se
Tel. 08-524 865 65
www.ki.se
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Södertörns högskola

att bli universitet 2003. Högskolan ansökte om
att få benämnas universitet våren 2002 och
med en kompletterande ansökan 2006. Ingen
av dessa ansökningar har blivit behandlade av
regeringen.

Profilområden forskning
Humaniora/ samhällsvetenskap: samtidshistoria, samhällets organisering, estetik och kulturteori, urbanforskning, genusforskning och
forskning om inter-religiösa relationer. Inom
alla profilområden pågår projekt med mångvetenskaplig inriktning.

Enligt högskoleverkets rapport ”Etablering på
arbetsmarknaden” ligger Södertörns högskola i
topp bland landets lärosäten när det gäller hur
snabbt studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Södertörns högskola har ansökt
om att bli universitet. För att underlätta regeringens ställningstagande lät Södertörns högskola en grupp med samma sammansättning
som de grupper Högskoleverket anlitar för
motsvarande uppdrag att utvärdera högskolan.
I en bilaga till den uppdaterade universitetsansökan avslutar gruppen sitt yttrande med orden: ”Vi anser att det föreligger mycket starka
skäl för att bifalla Södertörns högskolas universitetsansökan.”

Den volymmässigt största forskningen är inriktad mot Östersjöregionen och Östeuropa.
Biovetenskap som överbrygger gränserna mellan biokemi och biologi samt mellan den ”vita”
och den ”gröna” biologin. Miljövetenskap –
ingår forskning inom miljö- och utvecklingsrelaterade områden såsom ekologi, geografi,
miljövetenskap och utvecklingsstudier. I dessa
områden ingår forskning som integrerar både
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga
synsätt och metodik. Utbildningsvetenskap:
interkulturalitet och flerspråkighet, samt värdegrundfrågor, etik och estetik.

Kontakt och ytterligare information
Bengt Jacobsson
Vice rektor
E-post: bengt.jacobsson@sh.se
Tel. 08-600 84 58

Östersjöstiftelsen
Stiftelsen för forskning inom områden med
anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa
(Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska
regeringen år 1994.
Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja
forskning och utbildning vid Södertörns högskola.

Birgitta Mattsson
Forskningssekreterare
E-post: birgitta.mattsson@sh.se
Tel. 08-608 48 12
www.sh.se

Bild 5 Östersjöstiftelsens logotype

Universitetsansökan
Skälet till att lokalisera ett blivande universitet
till de södra länsdelarna var en tydlig underrepresentation vid övergång till universitet från
gymnasiet för ungdomar från de södra länsdelarna jämfört med ungdomar från övriga Stockholms län. Att det inrättades ett självständigt
lärosäte berodde bland annat på att Stockholms
universitet tog tydlig ställning till att man dels
inte ville expandera, dels att man inte ville
bygga upp en filialverksamhet.
Hela planerings- och uppbyggnadsprocessen
av Södertörns högskola har haft som inriktning
att erhålla universitetsstatus. Målsättningen var
9
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Forskningspropositionen
2009-2012

KTH Skolan för Teknik och Hälsa
Campus Flemingsberg

I oktober 2008 kom regeringens forsknings och
innovationsproposition. I propositionen beskrivs en ökning av anslagen med 5 miljarder
kronor under åren 2009-2012. De direkta anslagen till universitet och högskolor höjs och
fördelningen av direkta anslag sker utifrån
kvalitet.

Forskningsinriktningen är teknisk forskning
med betydelse för hälsa och sjukvård, på medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi
som begränsar och förebygger skada samt
främjar hälsa.
KTH eftersträvar fler professorer (medicin,
hälsa, ergonomi) mer utbildning, ökad internationalisering inom medicinsk teknik – större
kritisk massa.

Satsningar på forskningsområden av strategisk
betydelse för det svenska samhället och näringslivet introduceras. Dessa är; Medicin och
livsvetenskap, Sjukdomstillstånd av betydelse
för folkhälsan, Teknisk forskning, Klimatrelaterad forskning, Säkerhet och krisberedskap,
Strategisk forskning inom samhällsvetenskap
och humaniora.

Skolan ingår även i ett forskningscentrum:
Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa
(CTMH), där samverkan sker med KI och Karolinska Huddinge. För info om CTMH se
kapitel 2 nedan.

Forskningsråden och Vinnova får ökade anslag
och de berörda myndigheterna får i uppdrag att
samarbeta närmare inom ramen för nuvarande
organisation. Medel avsätts för forskningsinfrastruktur.

Kontakt och ytterligare information
Lars-Åke Brodin, Dekan
08-790 48 68
http://www.kth.se/sth/

Ett särskilt organ inrättas vid Centrala etikprövningsnämnden, som ett stöd i utredningar
av ärenden som rör misstankar om oredlighet i
forskning. En ny modell för ett bättre fungerande innovationssystem införs. Nyttiggörande
och kommersialisering av forskningsresultat
stimuleras.
Kontakt och ytterligare information
Folke Snickars
E-Post: folke.snickars@infra.kth.se
Tel. 08-790 79 09
http://www.kth.se/sth/
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2. Innovations- och entreprenörsmiljö
Idén om en forskningspark i Flemingsberg har länge drivits med syftet att vara en vital drivkraft i
utvecklingen av den regionala kärnan Flemingsberg.
Fem huvuduppgifter har identifierats för Flemingsbergs ledning (Utvecklingsprogrammet s. 21):
2.1 stödja Karolinska Institutet Science Park AB i ansträngningarna att utveckla forskningsparken genom att:
a. motivera och mobilisera satsningar på medicinsk teknik inför forskningspropositionen år2008
b. marknadsföra inkubatorns och företagarskolans tjänster på Södertörn.
2.2 Säkra möjligheter till fysisk expansion av forsknings- och innovationsverksamheten i Flemingsberg från år
2008 och framåt.
2.3 Arbeta för att fler företag ska etablera sig i Flemingsberg.
2.4 Stimulera utveckling av professionella nätverk mellan aktörer i Flemingsberg.
2.5 Underlätta för växande företag att kunna stanna kvar i Flemingsberg.

Karolinska Institutet Science Park
Under 2007 bildades Karolinska Institutet Science Park AB och tog även över Novum forskningspark.
Organisationen har lokaler och verksamhet i både Solna och Flemingsberg. Våren 2008 godkände
styrelsen för Karolinska Institutet Science Park AB samt även ägarens, KI Holding ABs, styrelse en
affärsplan som anger färdriktningen.
Visionen är att Karolinska Institutet Science Park ska bli nordens mest attraktiva utvecklings- och
tillväxtmiljö för innovativa life science bolag och verka som en integrerad del av KI:s innovationssystem. Karolinska Institutet Science Park ska vara den naturliga lokaliseringen för internationella life
science bolag med intresse av den forskning, de innovationer och de bolag som finns i regionen. Affärsidén för Karolinska Institutet Science Park är att stödja utveckling av bolag och kommersialisering
av forskning och innovationer genom att erbjuda moderna och interaktiva labb och kontor, kreativ
miljö och infrastruktur med kvalificerad utrustning och service samt genom att stimulera kunskapsoch teknologiöverföring mellan akademi, företag och samhälle och vara en attraktiv mötesplats för
bolag verksamma inom life science. Karolinska Institutet Science Park vänder sig till innovativa
svenska och utländska life sciencebolag och servicebolag med anknytning till eller intresse av KI:s
forskning, forskningsmiljö och/eller innovationssystem. Positioneringen ska ge Karolinska Institutet
Science Park en självklar roll i kommersialiseringen av bolag från KIAB och KD. Karolinska Institutet
Science Park ska erbjuda den främsta tillväxtmiljön för life sciencebolag i Norden; genom verksamhe11
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ten i Solna, inriktad på tidig läkemedelsforskning, samt Flemingsberg med fokus på medicinsk teknik
och tjänsteproducerande företag.
Nu görs en stor satsning på att få ihop en tillräcklig kritisk massa i Flemingsberg. Målet är att ha
minst 15 företag på plats efter de första fem åren. Idag finns åtta företag i Flemingsberg. Fem företag
är nya: Axcentura Pharmaceuticals AB, Aktivia Science Work AB, HetParma HB, Predect AB Gripping Heart AB. Redan tidigare fanns Chemilia AB. Dessutom finns Avaris AB och delar av Athera
AB i Flemingsberg. Karolinska Institutet Science Park planerar även att kontakta etablerade företag
som Medivir och Karo Bio.
Det finns också intressanta projektidéer inom Södertörns högskola bland annat från journalister som
vill utveckla webbtjänster. För att säkra specifik kompetens för tjänsteföretagens behov överväger
Karolinska Institutet Science Park att knyta an till nyföretagarcentrum.
Den nya inkubatorn har bildats. Karolinska Innovation AB (KIAB) driver inkubatorn i samarbete med
Stockholm Innovation and Growth (STING) som ställer upp med en företagscoach för projekt och
företag. Den nya företagsinkubatorn för medicinteknik, eller medtech, vänder sig till alla de forskare
och innovatörer som är verksamma i Flemingsberg.
Det är trångt i Solna men fortfarande finns lokaler i Flemingsberg. Ytterligare enheter inom Karolinska Holding planeras flytta hit.
Karolinska Institutet Science Park AB är medlem i Swedish Incubators and Science Parks SiSP. I början av april stod Karolinska Institutet Science Park tillsammans med SiSP och Innovationsbron som
värd för SiSPs årsmöte och en konferens på temat ”Innovativa miljöer med internationell utblick”.
Kontakt och ytterligare information
Märit Johansson, VD
E-Post: marit.johansson@kab.ki.se
Tel. 08-524 86 168/08-524 86 295, 0708- 72 35 32
http://sciencepark.ki.se

Karolinska development
Ett nytt bolag, Karolinska Development, har bildats som ett långsiktigt engagemang från Karolinska
Institutets sida, med Karolinska Institutet Holding AB som den största aktieägaren. Bolaget inkluderar
de två tidigare bolagen Karolinska Development I AB och Karolinska Development II AB, som accepterat erbjudandet om att överlåta sina aktier i utbyte mot nyemitterade aktier i Karolinska Development AB. Karolinska Development AB (publ), är tänkt att noteras på börsen i framtiden.
Karolinska Development är en ny enhet inom Karolinska Institutets innovationssystem. Syftet är att
säkerställa en betydligt snabbare avkastning på ett tidigt stadium inom life science-området, jämfört
med konventionella riskkapitalinvesteringar, samtidigt som utvecklingskostnaderna sänks och fler
efterfrågade produkter kan nå marknaden och förbättra människors hälsa. Avsikten är att bli den ledande investeraren och att behålla en viktig position i portföljföretagen ända till tidpunkten för en försäljning, för att dra fördel av den värdestegring som genereras när mycket tidiga projekt går vidare
från idéstadiet till proof of concept-stadiet.
Alla innovationer från vetenskapliga och andra typer av forskningscentra i de nordiska länderna, som
granskas av Karolinska Institutet Innovations AB, ska erbjudas ett exklusivt samarbete i Karolinska
Development. Karolinska Development kommer att vara den enhet inom Karolinska Institutets innovationssystem som kommer att driva på den kommersiella utvecklingen av framtida medicinska produkter. Syftet är att säkerställa en betydligt snabbare avkastning på ett tidigt stadium inom life scienceområdet, jämfört med konventionella riskkapitalinvesteringar, samtidigt som utvecklingskostnaderna
sänks och fler efterfrågade produkter kan nå marknaden och förbättra människors hälsa.
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Bild 7 Både CTMH och Karolinska Institutet
Science Park har lokaler på Alfred Nobels Allé 8 i
Flemingsberg

Bild 6 Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa
(CTMH) i Flemingsberg drivs i samverkan mellan Karolinska Institutet, KTH, Stockholms läns
landsting (SLL) och Södertörns Högskola

Folke Meijer,VD, Karolinska Institutet Holding AB
E-Post: folke.meijer@kab.ki.se
Tel. 08-524 86 587, 070-511 43 47
www.karolinskadevelopment.com

Kontakt och ytterligare information
Conny Bogentoft, VD,
Karolinska Development
E-Post: Conny.bogentoft@kab.ki.se
Tel. 08-524 861 43

Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa - CTMH
Medicinsk teknik är ett allt viktigare inslag i dagens och framtidens vård. Tillgång till teknik som används rätt möjliggör ökad tillgänglighet och tillförlitlighet för patienten, nya behandlingar samt en
effektivisering av vårdkedjan. En gränsöverskridande satsning i form av ett Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa (CTMH) inrättades under 2007 i Flemingsberg i samverkan mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms läns landsting (SLL). Södertörns Högskola ansluter sig under 2008.
CTMH ska vara ett forum och en drivkraft för bättre resursutnyttjande i gränslandet mellan medicinsk
och teknisk kunskap. Tillämpningar för bättre hälsa sker genom tre typer av aktiviteter
- Portal: etablera nätverk och samarbeten mellan universiteten, industrin och vården
- Forskning och utbildning: initiera, skapa intresse för och bidra till forskning och utbildning inom
teknologi, medicin och hälsa .
- Spin off: bidra till processer som underlättar skapandet av nya produkter, tjänster och företag.
Symposium om framtidens innovationsmiljö för kliniskt integrerad teknikutveckling –
Kan den skapas i Flemingsberg?
CTMH organiserade ett symposium om interaktionen mellan klinisk verksamhet och medicinteknisk
utveckling och forskning. Symposiet var det fjärde i serien om ”Forskningen och kommersialiseringen
av medicinsk teknik” som finansieras av Innovationsbron.
Syfte med symposiet var att intensifiera diskussionen om hur en framtida interaktionsmiljö bäst kan
och bör utformas, samt att skapa dialog om möjligheten att designa en kontinuerligt självförnyande
vård- och innovationsenhet i Flemingsberg. Ledande representanter för KTH, KI, Landstinget, sjukhuset, forskningen och näringslivet bekräftade att i Flemingsberg finns en miljö i vilken klinisk verksamhet, forskning, utbildning och näringsliv ömsesidigt kan befrukta varandra i anslutning till den
planerade nya operationsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Kontakt och ytterligare information
Bertil Guve
E-Post: bertil.guve@indek.kth.se
Tel. 08-790 97 35, 070- 870 09 09
www.ctmh.se
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Action MedTech
I CTMHs ambition ingår att tillhandahålla kunskapsunderlag om medicinteknisk industri. Rapporten
”Action MedTech - Key Measures for Growing the Medical Device Industry in Sweden” (dec 2007)
som utarbetats av McKinsey and Company på uppdrag av CTMH med stöd av Carl Bennet AB, CapMan, Chalmers University of Technology, Elekta AB, Gambro AB, Göteborgs Universitet, Innovationsbron, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, KTH, Sahlgrenska Akademi och
VINNOVA, betonar vikten av interaktion mellan teknikanvändningens och -utvecklingens olika parter. Enligt rapporten vinner den kliniska verksamheten på att interagera med och påverka utvecklingen.
Samtidigt vinner forskningen och näringslivet på en djupare förståelse för, och kontaktytor gentemot,
de kliniska villkoren. Internationell benchmarking visar att sådana reella kontakter även ger potential
för regional utveckling och tillväxt.
En viktig slutsats i rapporten är att svenska förhållanden i alltför stor utsträckning präglas av stuprörsliknande organisation av vård, akademi och näringsliv som är starkt åtskilda från varandra. Rapporten
inkluderar rekommendationer till:
- tekniska och medicinska högskolor att prioritera konkreta och innovativa medicintekniska utvecklingssatsningar med sikte på kommersialisering och att kommunicera detta till näringslivet,
- universitetssjukhus och landsting att uppmuntra till samarbete med akademi och näringsliv samt
att vara öppen om kliniska problem och behov av nya lösningar
- näringslivet att proaktivt stärka sina kontakter inom det medicinsktekniska kompetensområdet i
den akademiska världen, sjukvården och bland små och medelstora företag i Sverige,
- regeringen att prioritera finansiering och andra incitament för att främja tillämpad medicinteknisk
utveckling
Kontakt och ytterligare information
Bertil Guve
E-Post: bertil.guve@indek.kth.se
Tel. 08-790 97 35, 070- 870 09 09

Framtidens interventions- och operationsenhet - FRIO projektet
Dagens operationsavdelning svarar inte mot framtida verksamhetskrav. Möjligheten att bygga om den
befintliga avdelningen har undersökts men inte bedömts vara genomförbart. Det är tekniskt komplicerat, kostsamt och medför risker för verksamheten och produktionsbortfall under en mycket lång byggtid. I stället rekommenderas en ny tillbyggnad på baksidan av sjukhuset som ansluter till den befintliga
huskroppen.
Genom den rekommenderade tillbyggnaden kan enligt utredningen Karolinska Universitetssjukhusets
unika förutsättningar i Flemingsberg tas tillvara. Här finns god tillgång till mark och befintliga etableringar av akademier och snabbt framväxande företagsetableringar. I denna miljö kan den föreslagna
lösningen skapa en plattform för större mångfald av vårdgivare, alternativa vårdformer, nya partnerskapsformer mellan allmännyttan och privat näringsliv samt värdeskapande utveckling av dagens vårdkedjor. Detta gagnar valfriheten för patienter samt säkrar en kostnadseffektiv vård i framkant. Den nya
enheten kan bli ett nav i ett samverkande nätverk av hälsorelaterade publika och privata aktörer och en
testbädd för framtida forskning och innovationsverksamhet.
Kontaktperson
Johan Permert, Biträdande projektledare, Verksamhetschef Gastro Centrum Karolinska universitetssjukhuset, Professor i kirurgi
E-Post: johan.permert@ki.se
Tel. 08- 585 823 17
Thorbjörn Ekström, FoUU-direktör, SLL
E-Post: thorbjorn.ekstrom@sll.se
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Bild 9 Placering av en ny interventionsenhet i
direkt anslutning till sjukhuset i Flemingsberg
ger förutsättningar att utveckla en hälsopark i
omedelbar anslutning till sjukhuset.

Bild 8 Karolinska universitetssjukhuset har
genomfört en utredning om den framtida interventions- och operationsverksamheten vid sjukhuset i Flemingsberg.

Stockholm Uppsala Life Science
Stockholm-Uppsala Life Science bildades 2007 av Uppsala BIO, Stockholms stad och Biotechvalley.nu. Organisationen har två huvuduppdrag. Den ska dels marknadsföra regionen för att attrahera
nya resurser – kapital, talanger, verksamheter - dels arbeta för att utveckla förutsättningarna för forskning och företagsutveckling. Marknadsföringsarbetet har stått i centrum under det första året. Förarbetet under vintern och våren har bestått av tre delar:
1. En noggrann genomgång av regionens företag och forskningsprojekt,
2. En attitydundersökning bland representanter för målgrupperna företag, forskare och finansiärer.
3. En genomgång av hur våra konkurrentregioner marknadsför sig.
Vid årsmötet den 12 juni presenterades en ny kommunikationsstrategi för att positionera StockholmUppsala som en stark life science region. Flemingsberg redovisas tydligt.

Bild 10 Drygt hälften av Sveriges life sciencesektor finns i Stockholm-Uppsalaregionen

Bild 11 En noggrann genomgång av regionens
företag och forskningsprojekt, rapporten kan
beställas från Stockholm Uppsala Life Science
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Attitydundersökningen visar att Stockholm-Uppsala har ett mycket gott namn som region för akademisk forskning. Nobelpriset, Karolinska Institutet och Uppsala universitet är starka varumärken internationellt. Men det var mycket få som kunde nämna något närmare om forskningen, och ännu färre
som kände till den starka företagsamhet som finns här.
Arbetet visar att Stockholm Uppsalaregionens styrka inom life science ligger i kombinationen av
forskning och företagande. Här finns en lång tradition av att effektivt omvandla framstående forskning
till produkter på världsmarknaden. Utöver ledande forskargrupper inom medicin, kemi, farmaci och
biologi, som finns vid samtliga universitet i regionen, finns också starka band och samarbeten med
forskargrupper inom områden som vi traditionellt inte räknat in i life science, t ex materialvetenskap,
nanoteknik, IT, signalsystem, m.m. I regionen finns också viktiga, ibland unika, resurser för forskning
och produktutveckling. Det kan handla om biobanker, om patientregister, om väl utvecklade innovationsstöd eller om möjligheter till kliniska studier. Här finns en stark tradition, kunskap och resursbas
för utveckling av produkter. Kombinationen av stark forskning, erfarenhet av produktutveckling och
produktlansering och tillgång till unika resurser, är Stockholm-Uppsalaregionens främsta styrka.

Bild 12 Stockholm-Uppsala Life Science logotyp

Ett ambassadörsmaterial ska finnas på Stockholm Uppsala Life Science hemsida. Där kommer man att
hitta material om regionen. En informationsdatabas håller på att byggas upp. Nyheter från regionens
forskning och företag ska kommuniceras till media. På Arlanda Conference & Business Centre invigs i
höst en utställning med porträtt av några av Stockholm-Uppsalas aktuella hjältar inom life science.
Hösten 2008 arrangerades bl. a. ett lunchseminarium på den internationella mötesplatsen ” Biotech
Forum” i Köpenhamn.
Kontakt och ytterligare information
Ola Björkman
E-Post: ola.bjorkman@ssci.se
Tel. 08-522 110 44, 070-245 74 97
www.suls.se

Kunskapsprojektet, Stockholms akademiska forum
Ett kunskapsutvecklingsprojekt har den 1 april 2008 tilldelats medel från Regionala strukturfondsprogrammet i Stockholms län. StAF (Stockholms Akademiska Forum) är projektägare.
Det är en treårig 25-miljonerssatsning som ska resultera i nya former för samarbete mellan näringsliv,
offentlig sektor och högskolan. Projektet ska även leda till en hållbar struktur där småföretag i Stockholmsregionen ska kunna få tillgång till studenter, forskare och andra experter från universitet och
högskolor i Stockholm. Från start ingår fem universitet/högskolor och tre kommuner i projektet: Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet, Södertörns högskola, konstfack, Stockholms stad,
Huddinge kommun och Nacka kommun. Under projektets gång kommer fler kommuner och högskolor/universitet att bjudas in att delta.
Utgångspunkten är frågeställningar eller behov i företaget men samarbetet med personer från en eller
flera högskolor ska bygga på ömsesidigt utbyte och kontaktskapande. Kunskapsinsatsen ska leda till
ökad affärsnytta för företaget.
16
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Inledande kontakter har tagits med näringslivets parter för att initiera ett antal pilotprojekt. Syftet är att
leda till dubbelriktad kunskapsöverföring mellan näringslivet och akademierna; å ena sidan ska projektet leda till affärsnytta i företagen å andra sidan ska företagens kompetens spridas i akademierna.
Kontakt och ytterligare information
Lena Asplund. Projektledare Stockholms Akademiska Forum
E-post: lena@staforum.se
Tel: 070-764 77 01
Fredrik Berglund, Näringslivsutvecklare Huddinge kommun
E-post: fredrik.berglund@huddinge.se
Tel. 08 535 313 79
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3. Lägesförutsättningarna i transportsystemet
Flemingsberg behöver få ett mer centralt läge i Stockholm-Mälardalsregionen genom utveckling av
transportsystemet. Kontakten med andra aktörer i det regionala innovationssystemet och kompletterande verksamheter behöver underlättas. Befolkningsutvecklingen i Stockholms län är starkt positiv,
och de regionala kärnorna har viktiga uppgifter för regionens funktion.
Följande huvuduppgift har identifierats för Flemingsbergs ledning (Utvecklingsprogrammet s. 26):
3.1 ta fram underlag, motivera och driv på planerings- och beslutsprocesser som leder till förbättrade kommunikationer i Flemingsberg genom:
a. stärkt kapacitet och förbättrad miljö i Flemingsbergs station
b. utbyggd kollektivtrafikservice i och mellan kärnorna på Södertörn snarast möjligt
c. fler direkta tågförbindelser Flemingsberg-Arlanda
d. snabb utbyggnad av Södertörnsleden till E4/E20
e. utbyggnad av väg 226 förbi Flemingsberg och förbifart Tullinge
f. snabb utbyggnad av Spårväg Syd mellan Kungens kurva-Skärholmen och Flemingsberg med möjlighet till
förlängning mot Tullinge
g. utbyggnad av Ostlänken och satsning på Östgötapendeln för att förbinda storregionens högskoleorter med
varandra och med Arlanda i stråket Uppsala-Linköping.

Stockholmsförhandlingen 2007
och regeringens infrastrukturproposition 2008
Stockholmsförhandlingen inleddes i november
2006, efter ett regeringsbeslut att tillsätta en
särskild förhandlingsman för Stockholms infrastruktur. Uppdraget gällde att genomföra en
förhandling om Stockholms läns infrastruktur
med syfte att ta fram en samlad trafiklösning
för bättre miljö och tillväxt i landet och i
Stockholmsregionen. Uppdraget utvidgades i
januari 2007 med förhandlingar om Citybanas
finansiering.

Bild 13 Principskiss ur Stockholmsförhandlingen: Visar att
systemet bygger
på regionala delkärnor.

18

Lägesrapport december 2008

Bild 14 Objektkartor från Stockholmsförhandlingen; Södertörnsleden (17), Masmolänken (41) och Spårväg Syd (26)

Förhandlingen om Stockholms infrastruktur resulterade i december 2007 i en överenskommelse som
behandlar prioriteringar och förslag till finansiering av åtgärder för vägar, järnvägar och kollektivtrafik
i Stockholms län. Överenskommelsen undertecknades av stockholmsregionens förhandlingsdelegation
(med undantag för företrädare för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet) och staten, företrädd av förhandlingsmannen Carl Cederschiöld samt de biträdande förhandlarna Karin Starrin och
Lars Eric Ericsson. Tidsperspektivet sträcker fram till 2030.
Överenskommelsen trycker bland annat på tillgänglighet till regionala kärnor och innehåller de för
Flemingsberg viktiga åtgärderna:
• Södertörnsleden. (Åtgärd 17 i figuren ovan) Byggstart uppskattas till 2010, då objektet är planerat
och finns med i länstransportplanen. Total kostnad är beräknad till 1 400 mnkr (2007 års prisnivå).
• Masmolänken (Åtgärd 41 i figuren ovan) är Södertörnsledens anslutning till E4/E20. Länken föreslås i överenskommelsen utföras som en tunnel under Masmoberget med ny trafikplats vid
E4/E20. Val av åtgärd sker i kommande planering. I Stockholmsförhandlingen ligger denna i perioden 2013-2019. Kostnaden beräknas till 1,2 mdkr. Finansieringen föreslås i överenskommelsen
lösas med medel från trängselskattens överskott, länsplanen och medfinansiering från Huddinge
kommun. Förhandlingar om medfinansiering återstår.
• Spårväg Syd. (Åtgärd 26 i figuren ovan.) Tidsperspektivet är 2020, spårvägssträckningen föreslås
finnas med i Banverkets nationella banhållningsplan för 2013-2019. Total kostnad har uppskattats
till 3 000 mnkr (2007 års prisnivå). Spårvägen föreslås i överenskommelsen finansieras till hälften
genom bidrag.
Arbetsläge
Förhandlingen är slutförd i sin helhet, men olika delförhandlingar återstår (exempelvis om kommunal
medfinansiering och andra medfinansieringslösningar) och vidare behandling av respektive åtgärd i
infrastrukturpropositionen, de regionala systemanalyserna och den planering som följer.
Den 12 september (2008) presenterade Regeringen sin ”närtidssatsning” och den 30 september presenterades sedan Infrastrukturpropositionen i sin helhet. Där deklarerar regeringen att den avser hantera
åtgärder i Stockholmsförhandlingens trafiköverenskommelse dels genom den närtidssatsning som
presenterades i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utgiftsområde 22) och dels genom att
peka ut Förbifart Stockholm och andra åtgärder i uppdrag till Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen
i Stockholms län inför åtgärdsplaneringen.
Regeringen har för budgetåret 2008 i enlighet med förslag från regionen beslutat om att Vägverket får
använda överskottsmedel från trängselskatten fördelat på 30 miljoner kronor till Södertörnsleden.
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Kontakt och ytterligare information
Lars Wogel, trafikplanerare Regionplane- och Trafikkontoret
E-Post: lars.wogel@rtk.sll.se
Tel. 070-737 44 79
(Lars var under förhandlingen utlånad till Regeringskansliet. Han finns nu åter på Regionplane- och
trafikkontoret och kan svara på eventuella frågor avseende förhandlingen.)
−
−
−

Samlad trafiklösning Stockholmsregionen för miljö och tillväxt − till 2020 med utblick mot
2030. Överenskommelse mellan staten och Stockholmsregionen. December 2007.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/51/12/664b6219.pdf
Framtidens resor och transporter – Infrastruktur för hållbar tillväxt. Prop 2008/09:35

Investeringsplaneringen
Regeringen beslutade i januari 2008 om direktiv för nästa åtgärdsplanering (2010-2020). Banverket
och Vägverket beslutade att bedriva förberedelsearbetet som ett gemensamt nationellt projekt, där
även Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket skall ingå. Ett delprojekt är regionala systemanalyser.
Flemingsberg är utpekat som en av de tätorskärnor i regionen som har storregional betydelse. Med det
avses platser med kunskapsintensivt näringsliv och hög grad av specialisering som ställer höga krav på
effektiva transporterförbindelser. Spårväg Syd bedöms i systemanalysen vara ett regionalt spår med
storregional betydelse och Södertörnsleden bedöms vara en del av det nationella stamvägnätet.
Arbetsläge
De regionala systemanalyserna slutredovisades till regeringen den 30 september 2008, samma dag
som regeringen presenterade sin infrastrukturproposition. Riksdagen väntas fatta beslut om infrastrukturpropositionen under december 2008. Därefter följer regeringens direktiv till åtgärdsplan (beslut
sannolikt i januari 2009) varpå trafikverken upprättar sina nationella planer (nationell väghållningsplan
resp. nationell banhållningsplan). Länen/regionerna upprättar motsvarande länsplaner. Troligen kommer de nationella åtgärdsplanerna och länsplanerna att remitteras till berörda aktörer under maj 2009
och beslut om planerna kan väntas omkring årsskiftet 2009/2010.

Bild 15 Den regionala systemanalysen Stockholm-Mälarregionen och Gotland (Vänster) och den nationella infrastrukturpropositionen 2008 Framtidens resor och transporter- Infrastruktur för hållbar tillväxt

Ytterligare information
−
−

Systemanalys Stockholm-Mälarregionen och Gotland
Regeringens infrastruktur proposition 2008/09:35. (http://www.regeringen.se/sb/d/9324)
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Södertörnsleden

Bild 16 Rapport SödertörnsledenFelande länk i södra Stockholmsområdet, RTK
Bild 17 Södertörnsleden

Södertörnsleden binder samman regionens stora trafikströmmar och ger Flemingsberg ett ännu bättre
geografiskt läge. Södertörnsleden förbättrar också kapaciteten på Glömstavägen som idag har en problematiskt hög trafik ur tillgänglighetsperspektivet, miljöperspektivet och för yrkestrafiken (exempelvis ambulanser har svårt att komma fram.)
Södertörnsleden består av 16 km väg mellan Vårby och Jordbro, varav sträckan Gladö kvarn-Jordbro
redan är byggd. Det som återstår av Södertörnsleden är:
• Masmolänken, som förbinder Söderstörnsleden med E20/E4
• Botkyrkaleden, som ersätter Glömstavägen (Masmo-Flemingsberg)
• Haningeleden 1 (Flemingsberg-Gladö kvarn)
Länsstyrelsen slog fast i Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2004-2015 att
leden skulle börja byggas år 2010. Huddinge kommun och Vägverket har verkat för en tidigareläggning av byggstarten. I den reviderade länsplanen är byggstart planerad till slutet av 2009.
Arbetsläge
Lobbying har skett i olika konstellationer för att driva på arbetet med Södertörnsleden. Just nu pågår
fastställelsen av den kompletterande arbetsplanen, därefter följer eventuell överklagandehantering.
Södertörnsleden beräknas kunna påbörjas 2010.
Regeringen annonserade den 12 september 2008 extra medel till ett antal påbörjade infrastrukturprojekt som annars riskerar att bromsas upp på grund av att anslagen inte räcker till. Ibland dessa så kallade närtidssatsningar finns Södertörnsleden med, som får 100 miljoner kronor extra under 2010 och
därtill 30 miljoner kronor från överskottet av trängselskatten. Dessa pengar bedöms för närvarande
täcka projekteringen av leden. I regeringsbeslutet sägs inget om Masmolänken – den sista anslutande
delen mot E4.
Knäckfråga
Finansieringen är inte klarlagd. Diskussioner om medfinansiering pågår. Beslut om statliga investeringar väntas runt årsskiftet 2009/2010.
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Kontakt och ytterligare information
Per-Erik Wikström, projektledare Södertörnsleden, Vägverket
E-post: per-erik.wikstrom@vv.se
Tel. 08-757 68 95
Gunilla Wastesson, exploateringschef Huddinge kommun
E-Post: gunilla.wastesson@huddinge.se
Tel. 08-535 313 81
−
−

Om Södertörsleden:
http://www.rtk.sll.se/verksamhet/flemmingsberg/sodertorn/Sodertornsleden_broschyr.pdf
Om regeringens närtidssatnings: (http://www.regeringen.se/sb/d/9324/a/110376)

Förbifart Tullinge

Bild 18 Visar förbifart Tullinges tänkta sträckning, källa: Vägverket

Förbifart Tullinge är Väg 226, sträckan Vårsta – Flemingsberg. Sträckan är olycksbelastad och har
under högtrafiktimmarna en stor trafikbelastning med köbildning framförallt genom Tullinge.
Botkyrka kommun planerar inom de närmaste åren omfattande utbyggnader av bostäder och arbetsplatser i Tullinge centrum, på Riksten och i de idag glest utbyggda områdena längs kommungränsen
mot Huddinge. För att de nya exploateringarna ska bli möjliga måste de stora trafikökningarna tas
omhand genom satsningar på bland annat vägsystemet.
Vägverket genomförde 2001 en förstudie för väg 226 sträckan Vårsta - Flemingsberg och under
2004 en vägutredning för sträckan Tumba - Flemingsberg. I vägutredningen utreddes tre alternativ:
(1) En ny väg som rundar Tullinge på den södra sidan, (2) ett förbättringsalternativ där befintliga väg
226 byggs ut till fyra körfält med planskilda korsningar sträckan Flemingsberg – Tumba samt, (3) ett
”nollalternativ” där ingen ombyggnad av vägen genomförs.
Vägverket har träffat avtal med Riksten Friluftsstad AB (PEAB) och Botkyrka kommun om att ta fram
en arbetsplan för alternativ 1 ovan, det vill säga en ny väg som går runt Tullinge på den södra sidan.
Arbetsplanen har påbörjats under 2008 och beräknas att vara klar 2009.
Vägens sträckning mellan Campusområdet och stationen påverkar möjligheterna att utveckla stationen
och tågtrafiken med fler spår.
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Arbetsläge
Ett avtal finns som reglerar arbetet med att ta fram en arbetsplan för förbifart tullinge. Vägverket har
handlat upp en konsult för att genomföra arbetet. En arbetsplan förväntas bli lag kraftvunnen
2009/2010. Arbetet är i sin linda varför det inte finns mer material än en vägutredning, ett avtal om att
ta fram en arbetsplan och en upphandlad konsult för arbetet. En tidplan upprättas av Torbjörn Lundbom, Vägverket.
Knäckfråga
Finansiering av en utbyggnad efter det att arbetsplan är klar.
Kontakt och ytterligare information
Torbjörn Lundbom, Projektledare, Vägverket
E-Post: torbjorn.lundbom@vv.se
Tel. 08-757 66 32
Ulf Ekberg, Botkyrka kommun
E-Post: ulf.ekberg@botkyrka.se
Tel. 08-530 614 13
−

Vägverket uppdaterar informationen kontinuerligt på www.vv.se

Trafikplatser Flemingsberg
Det finns tre viktiga entréer till Flemingsberg, utöver tågstationen. Korsningen Hälsovägen/Huddingevägen, Flemingsbergsleden/Huddingevägen och Glömstavägen/Katrinebergsvägen. Dessa entréer är besökarens första intryck och bör annonseras tydligt.
Arbetsläge
Trafikstrukturen påverkas av den fördjupande
översiktsplan som är på gång i området, samt
följande situation:
• Väg 226:s nuvarande sträckning försvårar
eller rent av hindrar möjligheten att bygga
ytterligare ett spår förbi Flemingsbergs station
(för ökad spårkapacitet).
• Det finns förslag på att göra en infart till
sjukhusområdet från söder. Detaljplan för
infarten är antagen, närmare utformning
regleras i arbetsplan för väg 226 (förbifart
Tullinge).
• Kästadalsvägen/Glömstavägens omformning
är beroende av Södertörnsleden. En detaljplan
för en sådan korsning finns antagen och laga
kraft vunnen.

Bild 19 Karta över Flemingsberg, källa: Eniro.se
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Knäckfråga
Arbetsplanen för förbifart Tullinge påverkar trafikplatserna i Flemingsberg. Arbetet med arbetsplan
sker på Vägverket parallellt med Huddinge och Botkyrka kommuners fördjupade översiktsplan för
Flemingsberg, som också påverkar trafikplatserna. Samordning mellan dessa planer sker.
Kontakt och ytterligare information
Lena Fyrvald, Samhällsplanerare, Huddinge kommun
E-Post: lena.fyrvald@huddinge.se
Tel. 08-535 313 95

Spårväg Syd
Spårväg Syd är en strategisk satsning för att utveckla yttre regionala kärnor i södra Stockholmsregionen. Den förbinder två av Stockholms mest expansiva utvecklingsområden och två av landets mest
trafikerade kollektivtrafikstråk - tunnelbanans röda linje i sydvästra Stockholm och södra stambanan
med fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg. (källa karta och text: Häfte Spårväg Syd)
Spårväg Syd är en snabbspårväg som ska knyta samman de regionala kärnorna Flemingsberg och
Kungens Kurva Skärholmen och gå vidare till Fruängen och Älvsjö. Spårväg Syd finns med i den regionala planeringen för infrastrukturen i Stockholms län med finansiering från 2013. Tanken är att
spårvägen ska gå från Flemingsbergs station utmed Hälsovägen och ansluta till Katrinebergsvägen och
därefter gå utmed Glömstadalen mot Masmo.(Källa: Huddinge kommuns hemsida)
I samband med de parallella uppdragen inför arbetet med FÖP Flemingsberg skissades på en förlängd
sträckning av Spårväg Syd genom Flemingsbergsdalen och till Rikssten.

Bild 20 Spårväg Syd markerat i blått

Arbetsläge
SL är huvudman för Spårväg Syd och ska påbörja en
förstudie under hösten 2009. Spårväg Syd finns med i såväl
Stockholmsförhandlingen (”Cedershiöldspaketet”) och ”En
bättre sits” (Mälardalsrådet) som i Infrastrukturplaneringen
för regionen. Finansiering för spårvägen är ännu inte löst,
men Huddinge kommuns bedömning är att spårvägen kan
genomgöras enligt tidplan.
För tiden fram till spårvägen blir klar har SL utrett
förbättrade busslinjer sträckan Flemingsberg-Skärholmen.
SL har tagit fram en kort rapport med analyser av några
linjealternativ. Utredningen i sin helhet planeras vara klar
våren 2009.
Knäckfråga
Spårväg Syd har inte sin finansiering klar. Lobbying för Spårväg Syd har bedrivits i flera olika konstellationer, där bland annat Huddinge kommun varit inblandad. Spårväg Syd behöver i den pågående
infrastrukturplaneringen fortsätta lyftas fram av Flemingsbergsaktörer.
Kontakt och ytterligare information
Joel Edding, samhällsplanerare, Huddinge
kommun
E-Post: joel.edding@huddinge.se
Tel. 08-535 313 91, 0708-79 04 08

Monica Casemyr, SL
E-Post: monica.casemyr@sl.se
Tel. 08-686 1924
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Anton Västberg, Trafikplanerare, Stockholms
stad
E-Post: anton.vastberg@tk.stockholm.se
Tel. 08-508 262 59

Ann-Charlotte Alvehag, Trafikplanering, Regionplane- och trafikkontoret, SLL
E-Post: ann-charlotte.alvehag@rtk.sll.se
Tel: 08-737 44 68
−
−
−

Sträckningsstudien
Informationsbroschyr
Stockholmsförhandlingens rapport

Utbyggd kollektivtrafikservice i och mellan kärnorna på Södertörn
För att åstadkomma god kollektivtrafik mellan regionala kärnor och en ändamålsenlig kollektivtrafik
lokalt i Flemingsberg vill Huddinge kommun att det upprättas en stombusslinje mellan Kungens kurva/Skärholm och Flemingsberg, samt mellan Flemingsberg och Haninge.
Arbetsläge
Det finns ingen särskild arbetsgrupp i kommunerna eller regionen, utan i kontakter med SL upprepas
behovet av kollektivtrafik mellan kärnorna. SL har dock ett uppdrag att studera bussförbindelserna
mellan Skärholmen och Flemingsberg i väntan på Spårväg Syd, se ovan.
Knäckfrågor
Det sker kontinuerliga kontakter med SL vid ordinarie planeringsmöten och remisser. Inga extrordinarie aktiviteter planerade, men behovet behöver lyftas även framöver.
Kontakt och ytterligare information
Jesper Skiöld, Gatukontoret Huddinge kommun
E-Post: jesper.skiold@huddinge.se
Tel. 08-535 365 62

Busstrafiken
Centralt i Flemingsberg stannar bussarna dels i Flemingsbergs centrum, dels vid sjukhusets huvudentré. Båda dessa hållplatslägen ersätts sommaren 2009 med hållplatser på Hälsovägen. Från busshållplatserna går ett sluttande torg mot sjukhusentrén. På lång sikt planeras en ny bussterminal vid Huddingevägen/Regulatorbron.
Arbetsläge
I den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg förs diskussioner mellan kommunen, SL och Jernhusen om förbättringar av stationen och bytesmöjligheterna mellan tåg och buss genom en ny bussterminal vid Huddingevägen/Regulatorbron. Några konkreta planer finns inte.
Kontaktperson
Mikael Eriksson, handläggare busstrafik, SL
E-post: mikael.eriksson@sl.se
Tel. 08-686 14 51

Flemingsbergs pendel- och fjärrtågsstation
Stärkt kapacitet och förbättrad miljö i Flemingsbergs station är mycket viktigt. Stationen är en av regionens mest trafikerade. Det är trängsel i rulltrapporna och emellanåt kraftigt nedskräpat. För närvarande är ansvaret för skötseln av Flemingsbergs station fördelat på fyra olika aktörer – kommunen, Banverket, SL och Jernhusen. Ett beslutsunderlag behöver tas fram med tidplan och finansiering för upprustning av stationen.
Arbetsläge
Arbetet med att sätta ihop en arbetsgrupp för arbetet är påbörjat.
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Knäckfrågor
Det är många olika huvudmän som ska dra åt samma håll. Finansieringen är inte utklarad
Kontakt och ytterligare information
Lena Fyrvald, Samhällsplanerare, Huddinge kommun
E-Post: lena.fyrvald@huddinge.se
Tel. 08-535 313 95

Järnvägens trafikering
Fler fjärrtåg ska stanna i Flemingsberg. Dagens trafikering med vartannat stop i Södertälje syd och
vartannat i Flemingsberg (för t.ex. X2000 och för en del TIM-tåg) innebär svårigheter att använda
Flemingsberg som en smidig pendelort.
Dessutom är det önskvärt med fler direkta tågförbindelser mellan Flemingsberg och Arlanda för att
stärka attraktiviteten att bedriva verksamhet i Flemingsberg. Idag går i princip tåg varannan timme
mellan Arlanda och Flemingsberg.
Flemingsberg ligger också på en ”Universitetsaxel” där det är viktigt att snabbt kunna resa mellan
Linköping, Norrköping, Södertälje, Flemingsberg, Stockholm och Uppsala för att kunna utnyttja gemensamma resurser. Likaså finns en ”Vårdaxel” mellan Linköping, Flemingsberg, Solna. Trafikeringen på järnvägen måste stödja dessa samband.
Arbetsläge
Låg aktivitet. Huddinge kommun deltar i trafikhuvudmännens planering.
Bedömningen i dagsläget är att Citybanan måste finnas innan det kan bli någon betydande förbättring.
Knäckfråga
Begränsade möjligheter till stärkt kapacitet innan citybanan är klar.
Kontakt och ytterligare information
Jesper Skiöld, Gatukontoret Huddinge kommun
E-Post: jesper.skiold@huddinge.se
Tel. 08-535 365 62

Ostlänken
Ostlänken kallas den del av Götalandsbanan som sträcker sig mellan Järna (Södertälje kommun) och
Linköpings tätort. Ostlänken är en del av Europakorridoren, med vilken man planerar för bland annat
höghastighetståg. Då Flemingsberg är en regionalt viktig bytespunkt är Ostlänkens kapacitets- och
standardökning av betydelse för Flemingsberg genom att tågens konkurrenskraft stärks gentemot övriga trafikslag och gör Flemingsberg till en alltmer attraktiv och tillgänglig nod.
I gällande Framtidsplan för järnvägen 2004 – 2015 ingår delar av Götalandsbanan, inklusive påbörjande av Ostlänken. I Banverkets förslag till reviderad Framtidsplan 2004 – 2015 har dessa projekt senarelagts till efter 2015. Denna reviderade plan har inte fastställts av regeringen.
I trafikverkens nyligen inlämnade gemensamma underlag till regeringen inför revideringen av det
Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) har det bland annat föreslagits att Götalandsbanan inklusive
Ostlänken tas med i TEN-T-nätet vid revideringen. Att ingå i TEN-T-nätet möjliggör också att söka
EU-bidrag för vissa kostnader, så kallade TEN-bidrag. Den EU-finansiering som Irland, Spanien, Portugal, Grekland och de nya EU-länderna har för olika infrastrukturprojekt från de så kallade strukturoch sammanhållningsfonder står dock i dagsläget inte öppet för Sverige. Diskussioner pågår dock
inom EU för att förändra regelverket för bidrag.
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Bild 21 Ostlänken, den gröna sträckan på bilden.

Arbetsläge
Banverket har genomfört en förstudie och tre korridorer, eller
korridorkombinationer, har studerats som alternativ. Järnvägsutredningen (uppdelad i två avsnitt) planeras vara klara
för utställning i mitten av december 2008. Underlag för beslut
om vilken korridor/korridorskombination väntas skrivas fram
under våren 2009. 1 Järnvägsplaner kan fastställas efter regeringens tillåtlighetsprövning. Om planeringsprocessen inte
försenas kan byggstart ske omkring 2015. Med en optimistisk
bedömning anser Banverket att Götalandsbanan i delarna Göteborg – Borås samt Ostlänken skulle
kunna vara färdiga för trafikstart år 2020. 2
Regeringen konstaterar i infrastrukturpropostionen 2008 att utbyggnad av höghastighetsbanor ger ökat
kapacitetsutrymme på redan befintlig järnväg och att höghastighetståg med konkurrenskraftiga restider
är ett intressant alternativ till flyget för resor mellan större städer i södra Sverige. De skriver dock samtidigt att byggandet av ett nytt höghastighetssystem är en betydande investering som behöver utredas
vidare och tydligt belysas vad gäller effekter, kostnader och finansiering. Även kopplingen till det
internationella järnvägsnätet behöver klargöras, här nämns särskilt godskapaciteten som ett motiv.
Regeringen deklarerar att de avser tillsätta en utredare som avrapporterar till sommaren 2009. Frågan
om höghastighetsbanor kan då övervägas av regeringen parallellt med övriga åtgärder i åtgärdsplanerna. Hur denna särskilda utredare påverkar planeringen av Ostlänken och förväntad byggstart är osäkert.
Knäckfråga
Ostlänken är en del av de planerade höghastighetsbanorna i Sverige. Det tvistas om huruvida höghastighetsbanor är samhällsekonomiskt lönsamma eller ej. Att de är företagsekonomiskt lönsamma råder
det inget tvivel om. Finansiering av Ostlänken är inte utklarad, och till stor del är finansieringen beroende av hur den samhällsekonomiska lönsamheten bedöms. I anläggningskalkylerna för Götalandsbanan och Europabanan bedömer Banverket kostnaderna till intervallet 100–150 miljarder kronor. Banverket föreslår att finansieringen av banorna ska ske i särskild ordning.
Kontakt och ytterligare information
Ann-Charlotte Alvhag, trafikplanerare på RTK
E-post: ann-charlotte.alvehag@rtk.sll.se
08-737 44 68
Tomas Köhler, projektledare Banverket.
E-post: tomas.kohler@banverket.se
Tel. 0155-45 28 29

1
2

Tomas Köhler, projektledare för Ostänken, Banverket (telefonsamtal 2008-11-24 )
Banverket rapport ”Svenska höghastighetsbanor” 2008-05-30
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4. Stadsdelens attraktivitet
Ökad befolkning och ekonomisk tillväxt kommer att resultera i efterfrågan på kollektivtrafik, handel
och annan service. Mark behöver ställas till förfogande för att möta efterfrågan och binda ihop Flemingsberg med intilliggande områden.
Följande sex huvuduppgifter har identifierats för Flemingsbergs ledning (Utvecklingsprogrammet s. 34):
4.1 Initiera samverkan mellan främst fastighetsägarna och Huddinge kommun i dialog med högskolorna, verksamhetsutövarna och de boende i Flemingsberg för att konkretisera önskad utveckling av den fysiska och miljön i
centrala Flemingsberg genom att ta fram:
a. en strategisk vision som definierar centrala Flemingsberg och som illustrerar och konkretiserar önskad utveckling av arbets-, studie- och boendemiljön,
b. en handlings- och finansieringsplan för åtgärder under de kommande tre åren inklusive entréer i trafiksystemet,
c. infrastrukturen runt sjukhusentrén och en förbättrad närmiljö vid Blickagången, Hälsovägen och Flemingsbergs centrum,
d. ett övergripande gestaltnings- och kvalitetsprogram för kärnans centrala delar och stadsdelen som helhet och
säkerställa önskad kvalitet i utförandet.
4.2 Ta fram förslag, mobilisera intressenter och genomför konkreta investeringsprojekt som innebär att kommunernas, högskolornas och fastighetsägarnas gemensamma visioner för önskad utveckling av arbets-, studie- och
boendemiljön i centrala Flemingsberg successivt kan förverkligas.
4.3 Aktivt driva på planerings- och beslutprocesser som leder till önskad markanvändning och bebyggelseutveckling i Flemingsberg genom
a. förbättrade fysiska och sociala kontakter över kommungränsen inom de närmaste tre åren,
b. förutsättningar för att etablering av handel och mötesplatser i Flemingsbergsdalen,
c. tydligt uttalade förutsättningar och villkor för framtida markanvändning och bebyggelseutveckling i Flemingsberg och närområdet,
d. snabb och förutsägbar hantering av detaljplaner och bygglov som svarar mot intentionerna i den gemensamma fördjupningen av kommunernas översiktsplaner för Flemingsberg,
e. prioriterad utveckling av en sammanhängande central stadskärna, lokala förbindelser och minskade fysiska
barriärer inom Flemingsberg och i förhållande till närområdet,
f. attraktiva entréer till Flemingsberg i trafiksystemet förbättrad tillgänglighet med cykel, bil och buss från andra
centrum i omlandet,
g. förbättrad grönstruktur.
4.4 Fortlöpande följa upp pågående plan- och projekteringsarbete för att säkerställa önskad helhetskaraktär i
Flemingsberg inklusive det nya rättspsykiatriska sjukhuset, parkerings- och trafiklösningar, handelsetableringar
och förändrad utemiljö.
4.5 Samverka med berörda kommunala förvaltningar och med regionala och nationella aktörer, organisationer
och med näringslivet för att förbättra den sociala miljön i Flemingsberg genom att
a. stimulera till ökad profilering av skolor och annan offentlig service,
b. stärka utbudet av kultur, sport och andra sociala aktiviteter på kvällstid i Flemingsberg,
c. utveckla erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring i samarbete med andra städer och regioner som arbetar
för
d. att utveckla ett kreativt och innovativt näringsliv.
4.6 Stödja områdesgrupperna för Flemingsberg och Tullinge i deras gemensamma arbete med att
a. tillhandahålla kunskap om hur området används,
b. ta fram kunskap om behov och önskemål från boende,
c. arbetande och studerande,
d. föra dialog och förankra arbetet lokalt i Flemingsberg.

28

Lägesrapport december 2008
RUFS 2010, samrådsförslaget
Flemingsberg är en regional kärna i gällande regional utvecklingsplan, RUFS 2001. En ny plan, RUFS
2010, håller på att tas fram. Den regionala utvecklingsplanen tas fram av Regionplane- och trafikkontoret (RTK) och är en plan reglerad i Plan- och Bygglagen (PBL). Planen är även Stockholmsregionens RUP (regionalt utvecklingsprogram, vars uppgift är att visa vilka åtgärder som är viktigast för att
öka tillväxten, sysselsättningen och den inomregionala balansen). Planen ska genomgå PBL:s krav på
samråd och utställning. Just nu pågår samrådet. Samrådsförslaget är ute på remiss mellan 13 juni-28
november 2008.
Visionen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Ett av koncepten
för att nå visionen är täthet och flerkärnighet. Flemingsberg har en attraktiv geografisk position, Flemingsberg servar fler än de boende, vad gäller såväl utbildning som vård och transporter. Tillsammans
med Kista är Flemingberg den viktigaste regionala delkärnan.
RUFS 2010 innehåller två rumsliga alternativ, där Flemingsberg fortsätter att utpekas som regional
kärna i båda förslagen med lite olika stor regional tyngd. I båda alternativen finns Södertörnsleden och
Spårväg Syd med. Skillnaden mellan alternativen är i huvudsak en kraftigare satsning på täta urbana
miljöer i ”Alternativ: Tät” jämfört med i ”Alternativ: Fördelad”, varpå de regionala kärnorna över lag
blir än mer urbana och koncentrerade i det täta alternativet.
RUFS 2010 är på samråd mellan 13 juni och 28 november 2008 och det finns under denna tid tillfälle
att skriftligt inkomma med synpunkter. RTK bjuder även in till dialogmöten där kommunerna uppmanas påverka arbetet inför utställning (enligt PBL).

Bild 22 Alternativ Fördelad (Vänster) och alternativ Tät (Höger)

Ytterligare information
Kontakt och ytterligare information
Hans Hede, regionplanerare, Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting
E-post: hans.hede@rtk.sll.se
Tel. 08-737 26 52, 070-737 26 52
−

RUFS 2010 samrådshandling: www.samradsforslaget.se, www.rtk.sll.se

−

Om regionala utvecklingsprogram: www.nutek.se

29

Lägesrapport december 2008
Fördjupad översiktsplan regionala kärnan Flemingsberg
Huddinge och Botkyrka inledde 2006 ett gemensamt planeringsarbete med att ta fram en Fördjupad
Översiktsplan (FÖP) för Flemingsbergsområdet. I mars 2008 togs politiska beslut i kommunerna om
inriktningen för denna planering som beräknas leda till en färdig plan hösten 2010.
Inom området för den fördjupade översiktsplanen tas parallellt en detaljplan fram för ändrat ändamål
på Skanskas fastighet. Gällande plan anger kontorsändamål, ändringen prövar möjligheterna att tillåta
såväl kontor som handel, bostäder, hotell och stationsändamål.
Målbilden för den fördjupade översiktsplanen är att Flemingsberg ska utvecklas hållbart till en regional kärna med ett starkt centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, forskning, vetenskap och
nyföretagande. Idag har Flemingbergsregionen 12-13000 invånare och man räknar med ca 20000 inv.
och 35000 arbetsplatser till 2030. Yttre närområdet får ca 70000 inv.
Kommunstyrelserna i Botkyrka och Huddinge godkände i september 2007 ”Gemensamma planeringsförutsättningar” för arbetet med att ta fram fördjupade översiktsplaner för Flemingsberg och delar av
Tullinge. Inriktningen för arbetet är i korthet:
• Skapa en integrerad stadsbygd med blandade funktioner
• Utveckla gemensamma offentliga platser
• Sammanhållen planering över kommungränsen
• Överbrygga fysiska barriärer
• Stärk sambanden mellan centrumpunkter
• Utnyttja kommunikationsläget
• Planera för handelsutveckling
• Utnyttja tillgången till grönområdena
• Knyt an till kulturhistoriska värden
I februari 2008 godkände kommunstyrelserna ”Inriktning för det fortsatta arbetet med fördjupade
översiktsplaner för Flemingsberg”. Dokumentet ger tydligare riktlinjer för hur ett samrådsförslag ska
utformas och kompletterar ”Gemensamma planeringsförutsättningar”. De viktigaste kompletteringarna
i förhållande till de gemensamma planeringsförutsättningarna är följande:
• Möjligheten att bygga fler bostäder och arbetsplatser än vad som tidigare angivits ska tas tillvara.
• Målsättningen ska vara ett möjliggörande av en spårväg från Älvsjö via Kungens kurva och Flemingsberg med fortsatt dragning till Riksten.
• Målsättningen ska vara att delar av området mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Tullinge
villastad utformas som den regionala kärnans centrala, offentliga park.
• Den handel som ska komma till i området ska stödja Flemingsbergs utveckling till en regional
kärna.
• Målsättningen ska vara ett yttre stråk som kopplar samman befintligt trafiknät.
• En överdäckning av järnvägen och väg 226 ska möjliggöras.
Planeringsarbetet utförs gemensamt av de båda kommunerna. För att ge en tydlighet av vilka inriktningar som är gemensamt angelägna och vilka som i större grad berör var och en av kommunerna är
inriktningsförslagen sorterade i tre kategorier.
1. Gemensam inriktning för både Huddinge och Botkyrka kommun
2. Inriktning för Huddinge kommun
3. Inriktning för Botkyrka kommun
Inriktningsförslagen är dessutom tydligt skilda åt, så att det framgår vad som ska gälla för det fortsatta
planeringsarbetet och vad som behöver utredas ytterligare. Efter inriktningsbesluten kommer arbetet
med att ta fram ett samrådsförslag drivas vidare. Planeringsuppgiften är i sig svår och krävande - praktisk kommunsamverkan lägger ytterligare en dimension till arbetet. Siktet är inställt på färdigt samrådsförslag till maj 2009.
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Parallella arkitektuppdrag
Den fördjupade översiktsplanen tar sitt avstamp i resultatet från ett parallellt uppdrag som genomfördes hösten 2007. Fyra arkitektföretag (Nyréns, Ahlqvist & Almqvist, Tengbom och AIX) tog parallellt
fram varsin utvecklingsidé för området med avstamp i att Flemingsberg är utpekad som regional kärna. Resultaten av de här uppdragen har presenterats vid ett gemensamt seminarium i januari för Huddinges personal- och planeringsutskott och för Botkyrkas planerings- och näringslivsberedning.

Bild 23 Nyréns förslag karaktäriseras av en tät stadsbygd, med en sammanhängande parkstruktur som
även inkluderar skogsmiljöer.

Bild 24 Ahlqvist & Almqvist har skissat på en ringväg som strukturerande element.
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Bild 25 Tengboms förslag utgick ifrån en behovsanalys som resulterade i att ett högre mått av blandade
funktioner är att eftersträva och mer specialfunktioner exempelvis kulturinslag. Förslaget bygger på att
spårvägen förlängs till Riksten och att en fullständig överdäckning av Huddingevägen kommer till stånd.

Bild 26 AIX bygger sitt förslag på en stadsmässighet i bebyggelseutvecklingen över Huddingevägen och
avlastar denna med en ny väg ungefär längs kommungränsen i nordsydlig riktning sydväst om sjukhuset.
Första etappen i utvecklingen är runt korsningen Hälsovägen/Huddingevägen

Arbetsläge
Nyréns har fått fortsatt uppdrag att arbeta med FÖP:en och Sweco utreder trafikfrågor.
Thorbjörn Ekström samordnar landstingets olika intressen.
Preliminär tidplan:
Sept 08 – Maj 09
2009
Sept 09-Mars 10
April – Juni 10
Sept 2010

Arbete med samrådsförslaget.
Samråd
Arbete med utställningshandling
Utställning
Beslut i respektive kommun. (KF)
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Knäckfråga
Utöver de särskilt utpekade punkterna som reglerar inriktningen för planarbetet (i texten ovan) kan
även nämnas att den fördjupade översiktsplanen och en detaljplan för Flemingsbergsdalen (beskriven
nedan) löper parallellt. Det är viktigt för arbetsgrupperna att ha en gemensam syn på utvecklingen av
handel som stödjer utvecklingen i Flemingsberg som regional kärna. I denna och fler frågor är det en
balansakt att tillgodo se akuta intressen och samtidigt planera för en utveckling som blir bra i det långa
perspektivet.
Kontakt och ytterligare information
Lena Fyrvald, samhällsplanerare, Huddinge kommun
E-Post: lena.fyrvald@huddinge.se
Tel. 08 - 535 313 95
Per-Anders Framgård, Utvecklingschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrka kommun
E-Post: per-anders.framgard@botkyrka.se
Tel. 08-530 615 40
−
−

Tjänsteutlåtande: ”Gemensamma planeringsförutsättningar”
Tjänsteutlåtande: ”Inriktning för det fortsatta arbetet med fördjupade översiktsplaner för den
regionala kärnan Flemingsberg” Tjänsteskrivelse 2008-02-14 Huddinge dnr 07/344.312

Program och detaljplan för Flemingsbergsdalen
Skanska äger sedan många år tillbaka ett stort markinnehav öster om Flemingsbergs station, mellan
Huddinge vägen och Visättra bostadsområde. Den gällande planen anger kontor. Tingrättens och
Åklagarmyndighetens byggnader har uppförts av Skanska, i enlighet med detaljplanen. Emellertid
bedömer Skanska att efterfrågan på kontor i Flemingsberg är låg och har begärt en planändring hos
kommunen för att möjliggöra en större del handel.
Arbetsläge
Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta program för ny detaljplan som tillåter större
inslag av handel och service för fastigheten Generatorn 1 och del av fastigheterna Visättra 1:1 och
Visättra 1:3, i Flemingsbergsdalen. Planen är framme i samrådsskedet och arkitekter arbetar med utformningen av området. En förstudie har tagits fram och inriktningen för området är en urban stadsstruktur med en funktionsblandning av olika verksamheter. Tillkommande bebyggelse ska skapa förutsättningar för att integrera området med omgivande bebyggelse. I samband med förstudien har markägaren Skanska översiktligt studerat områdets utformning. Deras förslag innebär 150 000kvm BTA
fördelat på handel, kontor, bostäder, hotell och stationsändamål. Närmast i tiden ligger en centrumetablering. Under programarbetet ska handelns omfattning och inriktning utredas med utgångspunkt i att
erhålla en handelsutveckling som främjar Flemingsberg som regional kärna. (källa: Tjänsteutlåtande,
Huddinge kommun KS 08/83.310, 5 februari 2008)
Program för detaljplan skickas på remiss i december 2009. Detaljplan väntas färdig under 2010.
Byggnationen tar omkring två till tre år. Vilket innebär att omkring 2013 skulle ny handel i Flemingsberg kunna öppna. I ett första steg är det troligt att det möjliggör en större livsmedelsbutik med kompletterande service. Ett regionalt köpcentrum finns det marknadsmässiga förutättning för tidigast 2015
om det inte ska påverka närliggande centrum kraftigt. Den nya livsmedelshandeln är i dagsläget tänkt
att ligga vid pendeltågsstationens norra uppgång, främst av anledningen att det finns bäst plats att ordna tillfart och parkering i denna del.
Huddinge kommun strävar efter en stadsmässig utformning och har också föreslagit att planen ska
möjliggöra överdäckning av spårområdet på sikt, för att skapa en bättre miljö för bostäder. Skanska
bedömer att en överdäckning inte kommer att finna finansiering på många år, och att det kommer att
vara mycket parkeringsyta kvar även framöver, dels för det måttliga trycket på att bygga här, och dels
för att det köpcentrum som planeras genererar ett stort parkeringsbehov.
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Knäckfråga
Den fördjupade översiktsplanen (beskriven ovan) och detaljplanen för Flemingsbergsdalen löper parallellt. Det är viktigt för arbetsgrupperna att ha en gemensam syn på utvecklingen av handel som stödjer
utvecklingen i Flemingsberg som regional kärna. Se mer om bedömningen av handel nedan.
Kontakt och ytterligare information
Åke Andersson, planchef, huddinge kommun
E-Post: ake.andersson@huddinge.se
Tel.08- 5353 6406
Mats Engvall, affärsutveckling, Skanska
E-Post: mats.engvall@skanska.se
Tel.08-504 355 68

Handelsutredning
I samband med förstudien för ny detaljplan för Flemingsbergsdalen, se ovan, har Skanska låtit utföra
en handelsutredning för att bedöma de markandsmässiga förutsättningarna för handel i Flemingsbergsdalen samt bedöma konsekvenserna för omkringliggande dagligvaru- och sällanköpsbutiker.
Handelsutredningen beskriver en successiv utveckling av handel från en etablering av storbutik för
livsmedel/stormarknad i en första etapp mot ett köpcentrum för en regional kärna i en tredje etapp.
Handelsutredningen redovisar att det i Flemingsbergsdalen finns marknadsmässiga förutsättningar för
en stormarknad med kompletterande dagligvaruinriktade butiker och serviceinrättningar om ca 12 000
– 14 000 kvm, utan att allvarligt påverka omgivande butiker och centrum. (Tjänsteutlåtande, Huddinge
kommun KS 08/83.310, 5 februari 2008).
För att få en ”second opinion” på Skanskas handelsutredning med en presentation av styrkor och brister i underlaget och underlag vad pågående programarbete ska inrikta sig på för att ge Flemingsberg
bästa möjliga förutsättningar för att bli en regional kärna har Huddinge kommun gett Tyréns Temaplan
i uppdrag att göra en analys av förutsättningarna för Flemingsbergsdalen. Tyréns Temaplan håller i
stort sett med om slutsatserna i Skanskas handelsutredning, men saknar vissa ”mjuka faktorer”. Tyréns
Temaplans analys kompletteras även med vad som behöver göras för att stärka området.
Kontakt och ytterligare information
Charlotta Thureson, chef för Mark- och exploateringsavdelningen, Huddinge kommun
E-Post: charlotta.thureson-giberg@huddinge.se
Tel. 08-535 313 89
−
−

Handelsutredning för Flemingsbergsdalen- Nytt centrum i sydväst, Rapport U240100, Skanska AB
Hur stärks Flemingsberg som regional kärna- Analys av förutsättningarna för Flemingsbergsdalen, Tyréns Temaplan AB

Idé om eventuell bostadsutställning
Arena Huddinge är ett marknadsföringsbolag ägt av näringslivet och Huddinge kommun. Bolaget arbetar för att förstärka den positiva bilden av Huddinge, främja tillväxten och öka kommunens attraktionskraft. Arena Huddinge driver egna projekt, stödjer och samordnar andra informationsprojekt. I
Arena Huddinge har näringslivet majoriteten i styrelsen.
Inom Arena Huddinges bostadsgrupp har det visats intresse att bygga bostäder i Flemingsberg i syfte
att stödja områdets utveckling. Det tänkbara området är Norra Grantorp (norr om Flemingsbergsleden) I första hand handlar det om att bygga bostäder och sedan finns det några funderingar om hur
man ska marknadsföra projektet - en eventuell bostadsutställning är ett förslag.
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Arbetsläge
Det finns många frågor i dagsläget som gruppen behöver svar på - markpris, lönsamhet att bygga bostäder i Flemingsberg, osv. Därför har gruppen haft kontakt med Södertörns Högskola för att få kontakt med studenter som kan vara intresserade av att göra en marknadsundersökning som ett examens/uppsatsarbete. Gruppen kommer att träffa två studenter i oktober och förhoppningsvis ska de utföra
arbetet.
Kontakt och ytterligare information
Edward Howard, VD Arena Huddinge,
E-Post: edward.howard@huddinge.se
Tel. 08- 535 30 000
Jan Kalms, NCC, Ordförande i Arena Huddinge
E-post: jan.kalms@ncc.se
Tel. 08-585 510 00
www.arenahuddinge.se

Sporthall
På grässlänten mitt för Alfred Nobels allé finns tankar om en sporthall för de boende, studenter och
verksamma i området. Två stora bollhallar, gym m.m. ska rymmas i byggnaden. Inom ramen för Forum Flemingsberg har det under en längre tid diskuterats förutsättningar för att etablera ett sportcentrum som kan samutnyttjas av olika aktörer i området och fungera som en mötesplats för studenter,
boende och anställda i Flemingsberg. Skanska och KunskapsPorten har i en gemensam skrivelse begärt att Huddinge kommun inleder detaljplanearbete för ett nytt sportcentrum vid Södertörns Högskola.
Arbetsläge
Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att upprätta en detaljplan för nytt sportcentrum i Flemingsberg med kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2008 som underlag.
Knäckfrågor
Genomförandet bör garanteras dels genom tidiga avtal mellan parter som har genomförande- eller
hyresåtaganden, dels genom avtal mellan kommunen och byggherren (KunskapsPorten) för att reglera
köpeskilling och åtaganden för genomförandet av projektet. I diskussionerna om hyresåtaganden har
förutsatts att Huddinge kommun, Södetörns högskola, KI och Botkyrka kommun finns med som viktig
intressenter. Parallellt med planarbetet kommer diskussionerna om genomförande och drift att fortsätta. Kommunstyrelsens förvaltning avser att återkomma till kommunstyrelsen i ett separat ärende med
reglering av dessa frågor. Hyresåtagandet får budgetkonsekvenser tidigast år 2010.
Kontakt och ytterligare information
Fredrik Berglund, näringslivssekreterare, Huddinge kommun
E-Post: fredrik.berglund@huddinge.se
Tel.08- 535 313 79
−

Tjänsteutlåtande KS 2008/416.313, daterat 12 augusti 2008
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Rättspsyk
Locum har på uppdrag av Stockholms läns sjukvårdsområde samt Rättsmedicinalverket upprättat ett
program för nybyggnation av en Rättspsykiatrisk anläggning.
Detaljplanen för anläggningen , söder om Huddinge sjukhus, har vunnit laga kraft och bygget har startat. Detaljplanen medger också en infart till området söder ifrån.
Arbetsläge
Inflyttning till anläggningen beräknas ske under 2011.
Kontakt och ytterligare information
Mattias Bolt, Områdeschef, Fastighetsområde Akutsjukhus, Locum
E-Post: mattias.bolt@locum.se
Tel. 08-690 70 61
www.locum.se

Fastighetsutvecklingsplan Huddinge sjukhusområde
Stockholms läns landsting genom Locum AB arbetar för närvarande med en fastighetsutvecklingsplan
(FUP) för den fortsatta utvecklingen av sina fastigheter i Flemingsberg. Som stöd i arbetet har Locum
anlitat AIX arkitekter AB.
En fastighetsutvecklingsplan ska ge spelregler för sjukhusfastighetens långsiktiga utveckling och beskriva områdets möjligheter och begränsningar. Den ska redovisa en inre struktur användbar för sjukvård i ständig förändring och en yttre struktur för bebyggelse, vägar och parkeringar, teknisk försörjning och grönområden. I planeringen beaktas även sjukhusets samspel med omgivningen, bland annat
med de kommunala utvecklingsplanerna.
Arbetet genomförs som en cyklisk process i tre varv, med fokus på inventering av förutsättningar, på
analys och värdering av fysiska utvecklingsalternativ och på innebörden av den slutliga planen. Det
färdiga dokumentet beskriver bakgrund och förutsättningar, verksamheter, fastighetsbestånd, analyserade fysiska alternativ och slutlig utvecklingsplan.
Arbetsläge
Arbetet med FUP Huddinge sjukhusområde befinner sig i det första varvet, inventering. Kontakt har
tagits med Huddinge och Botkyrka kommuner för ett samarbete med den fördjupade översiktsplanen.
Regionplane- och trafikkontoret samt företrädare för angränsande institutioner och fastigheter i Flemingsberg har presenterat sina framtidsplaner för projektet.
Tidplanen syftar till ett första dokument om fastighets- omgivnings- och verksamhetsförutsättningar i
december 2008, alternativstudier och analys under 2009 och en färdig fastighetsutvecklingsplan 2010.
Kontaktperson
Kerstin Svanlund, Projektledare, Locum Fastighetsutveckling
E-Post: kerstin.svanlund@locum.se
Tel. 08-690 70 43
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BioCity
Locum planerar att utveckla ett nytt forskningscenter –BioCity - vid Karolinska Universitetssjukhuset
i Flemingsberg. BioCity avses byggas där det i dag ligger ett parkeringsdäck för besökande till sjukhuset. Det är i dåligt skick och måste rivas. 3 En alternativ preliminär placering för ett ersättningsgarage
har fått bygglov, men överklagats. Se nedan under rubriken ”parkeringshus”.
BioCity kommer enligt planerna att vara 65 000 kvadratmeter stor, och den uppskattade investeringen
beräknas till drygt 1 miljard. BioCity är tänkt att skapa en miljö för en framgångsrik korsbefruktning
mellan stat, landsting, kommun och landsting. I bottenplanet kommer det att finnas restauranger och
till viss del butiker, och i de undre planen kommer ett garage för sjukhusets behov att byggas.
Arbetsläge
För närvarande pågår ett programarbete för att ta fram innehållet i byggnaden. Detta sker tillsammans
med presumtiva hyresgäster. I dagsläget är det främst Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, KI
och KTH. Preliminär inflyttning 2012.
Kontakt och ytterligare information
Tommy Hoff, vice VD, Locum AB
E-Post: tommy.hoff@locum.se
Tel. 08-690 76 77, 070-484 76 77

Parkeringshus
Stockholms läns landsting, genom Locum AB, ansökte den 26 juni 2008 om bygglov för nybyggnad
av parkeringshus med 728 p-platser. Byggnadsarean uppgår till 4 650 m2 och byggnadshöjden är 14,8
meter. Byggnaden föreslås placeras till ca 75 % inom område som enligt detaljplanen är avsett för
allmänt ändamål, sjukhuspark, vilket innebär en avvikelse från detaljplanen. På grund av ovannämnda
planavvikelse har berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och informationsmöten har
hållits. Bygglovsavdelningen har bedömt planavvikelsen som en mindre avvikelse enligt 8 kap 11 §
PBL därför att området redan används för parkering, planen tillåter bebyggelse av aktuell omfattning i
sjukhusparken, byggnaden föreslås placeras i utkanten av parken och att inga betydande olägenheter
synes uppkomma för omgivningen.
Arbetsläge
Positivt beslut till bygglov gavs den 11 september 2008. Beslut om bygglov har därefter överklagats
Knäckfråga
Många grannar har varit emot bygglovet och beslutet om bygglov har överklagats av dessa. Även Botkyrka kommun är negativa till Locums idé.
Kontakt och ytterligare information
Ewa Lundin, Bygglovchef, Huddinge kommun
E-Post: ewa.lundin@huddinge.se
Tel. 08- 535 363 91
−

3

Tjänsteutlåtande till Samhällsbyggnadsnämnden från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 08-958, daterat 2008-08-22. Medicinaren 5, Alfred Nobels Allé, FlemingsbergBygglov för nybyggnad av perkeringshus

www.locum.se 2008-09-15
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Flemingsbergs centrum
Huge äger och förvaltar Flemingsbergs centrum. En ombyggnad av hela komplexet pågår för närvarande och väntas vara färdigställt i alla delar 2009. Butikerna är igång och torget blir klart i okt 2008.
Hälsovägen byggs om till en allé och ett torg byggs på tvärs för att minska barriäreffekterna och få till
en sammanhållen kommersiell yta och mötesplats.
Stort tryck finns efter studentlägenheter. Ett nytt 13 våningar högt punkthus med 169 studentlägenheter och butiker står klart aug 2009, liksom ca 130 ombyggda lägenheter i det äldre studenthuset vid
centrum. I dag har Huge 490 studentlägenheter i området. Totalt kommer Huge att ha ca 789 studentlägenheter i området
Centrumbyggnaden fräschas upp, det invändiga torget är omgjort till butiksyta, där ”Vi Pulsen” har
expanderat till en större livsmedelsbutik och är nu centrumets magnet. Ett krav för att utöka Vi Pulsen
var att Huge anordnade markparkering framför centrum, ett krav som Huge tillmötesgått. Huge har
planerat ombyggnaden av centrum i nära samarbete med nuvarande hyresgäster. Ny trappa, rulltrappa
och utvändig hiss mot torget samt förbättrad tillgänglighet i gatuplan ingår i förnyelsen.
Utöver handel i centrums gatuplan finns IT-gymnasiet, Annerstaskolans matsal, fritidsgård och bibliotek. Fritidsgården får i och med ombyggnaden nya lokaler med en mer exteriör annonsering, ITgymnasiet växer och planerar att utveckla sin verksamhet mot mer ”hantverk” efter förebild i Göteborg.
Kontakt och ytterligare information
Henrik Örneblad, Teknisk chef Huge Fastigheter AB
E-Post: henrik.orneblad@huge.se
Tel. 08-535 329 69, 0709-75 04 26
www.flemingsbergcentrum.se

Bild 27 Flemingsbergs centrum har en egen hemsida; www.flemingsbergcentrum.se
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Nytt äldreboende och patienthotell
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2007 att anta detaljplanen för del av Medicinaren 5 m fl
inom kommundelen Flemingsberg, Huddinge kommun. Planområdet omfattar Flemingsbergs centrum,
Huddinge sjukhus entréplats, parkeringshus och servicebyggnad samt del av Hälsovägen, Medicinvägen och Röntgenvägen. Detaljplanen syftar till att förbättra sambanden mellan Grantorp och sjukhusområdet och skapa en tätare stadsmiljö kring Hälsovägen genom en utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och handel samt en ombyggnad av Hälsovägen för att klara en god trafikförsörjning.
Arbetsläge
För genomförandet av den byggrätt som ligger i Flemingsbergs centrum, inom del av kommunens
fastighet Grantorp 5:3, har exploateringsavdelningen upprättat mark- och exploateringsavtal och tomträttsavtal med Senectus AB. Inom den aktuella byggrätten planerar Senectus AB att uppföra en byggnad för i första hand äldreboende samt vårdhotell. I byggnadens markplan planeras för kommersiella
lokaler.Utbyggnaden planeras påbörjas runt årsskiftet 2009/2010.
Kontakt och ytterligare information
Charlotta Thureson, chef för Mark- och exploateringsavdelningen, Huddinge kommun
E-Post: charlotta.thureson-giberg@huddinge.se
Tel. 08-535 313 89
−

Tjänsteutlåtande KS 08/221.214, daterat 28 augusti

Visättra
I juli öppnade nya Visättra Centrum. Redan i maj öppnade matbutiken 'nära dej' När alla hyresgäster är
på plats i Visättra Centrum kommer där att finnas videobutik, ATG spelbutik, pizzeria, damfrisering
och bankomat. Såväl bilparkering som busshållplats finns i anslutning till butiken. En stor förskola
byggs vid idrottsplatsen och det planeras för ett nytt äldreboende vid Kvarnängens förlängning
Kontakt och ytterligare information
Henrik Örneblad, Teknisk chef Huge Fastigheter AB
E-Post: henrik.orneblad@huge.se
Tel. 08-535 329 69, 0709-75 04 26
www.huge.se
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Tullinge centrum
En förstudie genomfördes av Tekniska Förvaltningen under januari- februari 2004 i syfte att formulera
frågeställningarna inför kommande programarbete (program för detaljplan). Förstudien pekar på vikten av att utreda utbyggnadsmöjligheter och förbättringsalternativ både innan och efter ett genomförande av Förbifart Tullinge. Programmet ska ha som utgångspunkt att beskriva möjlig markanvändning när förbifarten är byggd. Med detta som grund kan olika tillkommande behov tillgodoses utan att
den långsiktiga utvecklingen försvåras.

Bild 28 Före förbifart Tullinges genomförande (ovan), efter förbifartens genomförande (nedan)

Programförslaget innebär en förtätning av stadsmiljön. Bebyggelsen får en högre exploateringsnivå än
vad som är vanligt i dessa områden. Bebyggelsens täthet motiveras av en allt större efterfrågan på
bostäder, möjlighet till en högre servicenivå samt goda kollektivtrafikförbindelser till centrala Stockholm.
Förslaget belyser vilka utvecklings- och utbyggnadsmöjligheter som finns i centrala Tullinge både före
och efter ett genomförande av Förbifart Tullinge. Programmet visar att det går att tillskapa byggrätter
för fler bostäder, vilket i sin tur kan ge underlag till att en omsorgsfull utformning av gator och torg
kan genomföras. Programmet visar även på alternativa trafiklösningar för centrala
Tullinge. Vid ett genomförande av förbifarten kommer genomfartstrafiken att minska i centrala
Tullinge, vilket eventuellt också kan innebära att underlaget för handel förändras. Kommunens ambition är att Tullinge centrum även i framtiden ska vara ett uppskattat närcentrum.
Arbetsläge
Detaljplaneläggning för en första etapp bostäder pågår
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Kontakt och ytterligare information
Per-Anders Framgård, Utvecklingschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrka kommun
E-Post: per-anders.framgard@botkyrka.se
Tel. 08-530 615 40
−

Detaljplaneprogram 2004,
http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=3753)

Strategi för den kommunala servicen
Arbete med att ta fram en kommungemensam långsiktig strategi för utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är ännu inte påbörjad.
Arbetsläge
Det gemensamma arbetet är inte påbörjat. Ny organisation för områdesutveckling i Huddinge kommun
kommer att diskutera upplägget.
Kultur- och fritidsvaneundersökningen tillsammans med attitydundersökningen (medborgarenkät) ger
viss nulägesbild när det gäller Botkyrka.
Kontakt och ytterligare information
Teresa Lindholm, områdesutvecklare Huddinge kommun
E-Post: teresa.lindholm@huddinge.se
Tel. 08-535 352 64
Charlotte Persson, Enhetschef, Kommunledningsförvaltningen, Botkyrka kommun
E-Post: charlotte.persson@botkyrka.se
Tel. 08-530 611 67

Områdesutveckling
I utvecklingsprogrammet för Flemingsberg identifierades att områdets attraktivitet behöver stärkas. En
ökad befolkning och ekonomisk tillväxt kommer att förstärka underlaget för kollektivtrafik, handel
och annan service. Det finns stora potentialer i marktillgång i området för denna utveckling. Att stödja
områdesgruppernas arbete är en viktig satsning bland annat genom att ta fram ett långsiktigt program
för områdesutveckling. Huddinge och Botkyrka kommuner ska ta fram program i samverkan med
boende och lokala aktörer. Lokala dialoger ska genomföras och förankring lokalt ska ske av innehållet
i handlingsprogrammet, rapporten samt inriktningsbeslutet.

Utvecklingsprogram för Tullinge
Det pågår arbete med att ta fram ett utvecklingsprogram för Tullinge. Programmet för ner kommunövergripande utmaningar för hållbar utveckling på områdesnivå.
Arbetsläge
Sep 2008: Ett första diskussionsmaterial finns nu framme och medborgardialogen har inletts.
Okt-Nov 2008: Dialog om nuläget i Tullinge för att skaffa en gemensam utgångspunkt, plus en diskussion kring vilka huvuduppgifter Tullinge måste hantera för att utvecklingen ska vara hållbar.
Våren 2009: Framtagande av förslag till utvecklingsprogram för Tullinge (inkl vision, nuläge och strategiska handlingsvägar)
Okt-Nov 2009: Dialog kring förslaget till utvecklingsprogram
Februar/mars 2010: Revidering av förslag till utvecklingsprogram och beslut
2010: Återkoppling Tullingeborna och
Därefter: Utvärdering.
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Kontakt och ytterligare information
Charlotte Persson, Enhetschef, Kommunledningsförvaltningen, Botkyrka kommun
E-Post: charlotte.persson@botkyrka.se
Tel. 08-530 611 67
Björn Adelly, områdesutvecklare, Huvudansvarig för dialogen i Tullinge
E-Post: bjorn.adelly@botkyrka.se
Tel. 08-530 611 91
−

www.botkyrka.se Tullingesidorna på www.botkyrka.se kommer att vara huvudkanal för dialogen kring Tullinges utvecklingsprogramdessa är under upparbetning.

Områdesutveckling i Flemingsberg
I Flemingsberg finns en områdesgrupp med chefer från samtliga förvaltningar. Ordförande är Elif
Koman André, utvecklingschef och vice ordförande är Arne Douhan, chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. I gruppen ingår också två utvecklingsledare från ledningskontorets utvecklingsavdelning samt en representant från Information Huddinge. Gruppens syfte är att i samverkan
med andra lokala aktörer samordna områdets resurser för en positiv utveckling, så att Flemingsberg
blir ett än mer attraktivt område att bo och verka i. Hösten 2008 tar gruppen fram en områdesplan för
2009 som beskriver förutsättningar och behov i området samt anger mål och prioriterade åtgärder för
områdesutvecklingsarbetet
Teresa Lindholm, områdesutvecklare Huddinge kommun
E-Post: teresa.lindholm@huddinge.se
Tel. 08-535 352 64
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5. Begreppet Flemingsberg
Flemingsberg behöver ett starkt varumärke som väcker positiva associationer till kunskapsintensiv
verksamhet och företagande med talangfulla människor.
Två huvuduppgifter har identifierats för Flemingsbergs ledning (Utvecklingsprogrammet s. 36):
5.1 Etablera en tydlig organisation och policy för marknadsföring av Flemingsberg som inkluderar
a. utveckling och beslut om grafisk profil och kommunikationskanaler,
b. årliga planer för marknadsföring av Flemingsberg som bygger på långsiktiga mål och strategier,
c. återkommande mätningar av människors uppfattningar om Flemingsberg,
5.2. Utveckla en gemensam besöksservice.

Aktörerna i Flemingsberg har sedan 1999 jobbat gemensamt med marknadsföringen av Flemingsberg.
Under hösten 2005 och våren 2006 gjordes ett omtag i arbetet. Detta för att försöka åstadkomma en
stabilare grund och bättre förankring av de aktiviteter som ska genomföras gemensamt. Men också för
att finna sätt att via aktörernas egen kommunikation jobba med marknadsföringen av Flemingsberg.
Marknadsföringen av Flemingsberg ska stötta arbetet med att uppnå visionen i utvecklingsplanen.
Ordförande för marknadsgruppen är informationschefen i Huddinge kommun Berit Oscarsson.
En plan för marknadsföringen av Flemingsberg har tagits fram (Plan för marknadsföringen av Flemingsberg 2008). I planen finns vision och mål för marknadsföringsarbetet och en analys av nuläget
samt strategier och aktiviteter som ska genomföras.
Marknadsgruppen har gjort en undersökning av bilden av Flemingsberg som etableringsort hos Mälardalens biotech/läkemedelsföretag och IT-företag. Underökningens resultat utgör grunden i den analys
av nuläget som finns i planen för marknadsföringen. I undersökningen visade det sig bland annat att
kännedomen om Flemingsberg som ort var låg och att den bild som finns till stora delar är negativ.
Det visade sig även att det fanns otydligheter kring begreppet Flemingsberg.
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Bild 29 Flemingsberg är ett varumärke. Flemingsberg har en grundlogotype som används på vit botten
eller ljusa färger

Vad som redan har gjorts i marknadsföringssyfte samt ska göras märks bland annat:
− En gemensam grafisk profil och slogan ”From Brains to Business” togs fram 2007. Under 2008
sätts flera vepor och skyltar upp och vägvisningen har setts över.
− Det finns en hemsida www.flemingsberg.se som marknadsgruppen ansvarar för. Sidan ska beskriva alla delar av Fleminsberg (bo, arbeta, studera) men ha ett tydligt syfte att stödja etablering.
− Magasinet Fokus Flemingsberg ges ut med två nummer per år.
− Ett elektroniskt nyhetsbrev startar i oktober 2008 och ges ut vid behov, dock minst 8 nummer om
året.
− Ett gemensamt informations- och besökscentrum för Flemingsberg (Showroom Flemingsberg)
håller på att etableras på Alfred Nobels Allé 8.
− Viss annonsering och mediebearbetning
− Presentartiklar och bilder med logotyper har tagits fram och materialet kompletteras succesivt.
− Det finns en inventering gjord av vilka grupper som på olika sätt är viktiga för Flemingsbergs
utveckling. Dessa finns samlade i dokumentet Gruppinventering Flemingsberg.
Knäckfrågor
Otydlighet kring begreppet Flemingsberg- De olika aktörerna i Flemingsberg använder i dagsläget
olika ortsnamn när de talar om Flemingsberg. Det beror dels på tradition men också på att Flemingsberg ibland anses ha dålig klang. Att verksamheterna har olika geografiska namn i sina beteckningar
(Södertörn, Huddinge, Flemingsberg) är bara en del av problematiken. Ibland är det också otydligt vad
området heter och i vilket område verksamheten är lokaliserad. I den undersökning som genomförts
tas ett exempel på vad en av intervjupersonerna svarade: ”Jag har aldrig varit i Flemingsberg men jag
har varit på Huddinge sjukhus”.

Bild 30 Förutom grundlogotypen finns det fyra olika färgställningar på logotypen; orange, gul, ljusgrön,
mörkgrön, var och en med sin matchande profilfärg.

Kontakt
Berit Oscarsson, Informationschef, Huddinge kommun
Berit.oscarsson@huddinge
Tel. 08-535 301 91
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